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Define your style Podkreśl swój styl

The success of every modern company is based on 
the excellent integration of the finest aspects of its functional 
features. A well designed office is certainly a key element  
here – ideal use of space and essential order help to create 
a place which inspires into effective actions. Primo Space 
provides for the comprehensive and coherent arrangement 
of managers’ offices and demanding workstations alike. 
The system is elegant and comfortable. A delightful 
combination of flexibility and a variety of functional 
features makes the furniture easily adaptable to individual 
requirements, depending on the nature of your work,  
your company’s profile or its visual identity. 
Primo Space’s sublime design has been created  
by the well-known Italian design studio Castiglia Associati. 
The highest quality material, sophisticated pattern design  
and unlimited arrangement possibilities mean that you 
don’t have to compromise when you start thinking about 
furnishing your office.

Sukces współczesnej firmy opiera się na doskonałym 
współgraniu najdrobniejszych aspektów jej funkcjonowania. 
Dobrze zaprojektowane biuro stanowi element kluczowy. 
Idealne wykorzystanie i uporządkowanie przestrzeni 
pomaga stworzyć miejsce inspirujące do efektywnego 
działania. Primo Space pozwala na kompletną i spójną 
aranżację nie tylko gabinetów menedżerskich, ale także 
wymagających stanowisk pracowniczych. To system 
elegancki i komfortowy. Zachwycająca elastyczność  
oraz wielość funkcjonalnych rozwiązań sprawiają, 
że wszystkie meble z łatwością dostosowują się do 
indywidualnych potrzeb związanych z charakterem pracy, 
profilem firmy czy jej identyfikacją wizualną.
Wysublimowany design Primo Space to dzieło znanego 
włoskiego studia projektowego Castiglia Associati. 
Eleganckie wzornictwo, materiały najwyższej jakości  
oraz nieograniczone możliwości aranżacji pozwalają 
zapomnieć o kompromisach przy wyposażaniu biura.



Making decisions 
together
RAZEM PODEJMUJEMY DECYZJE
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Finishes | Wykończenia:
AE Maple, AL Aluminium (RAL 9006) 5



Finishes | Wykończenia:
CB Beech Colombo, AL Aluminium (RAL 9006)

Finishes | Wykończenia:
CB Beech Colombo, AL Aluminium (RAL 9006)

Finishes | Wykończenia:
CB Beech Colombo, AL Aluminium (RAL 9006), ST Satino White
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Today’s manager spends the majority of his or her time 
at meetings. The Primo Space furniture enables you 
to arrange your office so as to provide a comfortable 
setting both for individual work and effective meetings. 
The advanced technical solutions it employs ensure  
that the office space can be swiftly reorganised  
to play a range of roles. Classic design lends it a unique 
expression. In interiors like these you can be assured  
of the ideal conditions for making the right decisions.

Współczesny menedżer większość czasu spędza  
na spotkaniach. Meble Primo Space umożliwiają taką 
aranżację gabinetu, aby stał się on wygodnym miejscem 
zarówno do indywidualnej pracy, jak i efektywnych spotkań. 
Zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają szybko 
przeorganizować przestrzeń gabinetu, aby mógł pełnić różne 
funkcje. Klasyczne wzornictwo dodaje mu specyficznego 
wyrazu. W takim wnętrzu panują idealne warunki  
do podejmowania właściwych decyzji.

Finishes | Wykończenia:
CB Beech Colombo, AL Aluminium (RAL 9006)

Furniture finishes | Wykończenia mebli:
DN Nature Oak + GF, RAL7021
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Furniture finishes | Wykończenia mebli:
NB Beech Bright, AL Aluminium (RAL 9006)8



Limitless 
exchange  
of ideas
NIEOGRANICZONA 
WYMIANA MYŚLI
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Conference and meeting rooms are vital in today’s office  
in terms of both communication and representation. These 
are the places where opinions are exchanged, conceptions 
born and important decisions taken. This makes them silent 
witnesses to key events in the company’s life. Thanks to its 
attractive design, Primo Space creates spaces that express 
the company’s identity. Simply the best places to talk.

Sale konferencyjne oraz miejsca spotkań pełnią obecnie 
istotną rolę zarówno pod względem komunikacji, 
jak i reprezentacji. To miejsca, w których ścierają się opinie, 
tworzone są koncepcje, zapadają ważne decyzje. W ten 
sposób stają się one cichymi świadkami istotnych dla firmy 
wydarzeń. Dzięki estetycznemu wzornictwu Primo Space 
można tworzyć przestrzenie będące wyrazem tożsamości 
firmy. Po prostu optymalne miejsca do rozmów.
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Furniture finishes | Wykończenia mebli:
BI White + AL, MS Slate, AL Aluminium (RAL 9006)
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By applying a few high-end functional ideas you stand 
a good chance of using your space to your best advantage. 
This can be achieved, for example, by the linking of tables  
in any way you choose, while the space in between 
the tables is used for convenient positioning of laptop 
cables. The mobile Caddy cabinets will easily contain your 
filing system or personal belongings and they can be placed 
wherever they are needed. Your multimedia equipment  
will be well displayed or conveniently situated on a glass 
Media Caddy – an item of unique, elegant appearance.

Biura o niewielkiej powierzchni nie są skazane  
na niewygodę. Maksymalne wykorzystanie przestrzeni 
umożliwia zastosowanie przemyślanych rozwiązań 
funkcjonalnych. Łączniki pozwalają na zestawienie 
stołów w dowolny sposób, a przestrzeń między 
stołami umożliwia estetyczne i wygodne ułożenie kabli 
laptopów. Mobilne szafki Caddy bez trudu pomieszczą 
dokumenty czy rzeczy osobiste i zawsze znajdą się tam, 
gdzie są akurat potrzebne. Wygodę obsługi sprzętu 
multimedialnego zapewni profesjonalny, szklany  
Media Caddy o unikalnym, eleganckim wyglądzie.

Finishes | Wykończenia:
AE Maple, AL Aluminium (RAL 9006)12



Finishes | Wykończenia:
BZ Grey Basalt, AL Aluminium (RAL 9006)
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Finishes | Wykończenia:
BI White, YB093, AL Aluminium (RAL 9006)14



Creative space
PRZESTRZEŃ PEŁNA POMYSŁÓW
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Finishes | Wykończenia:
AE Maple, BZ Grey Basalt, AL Aluminium (RAL 9006)16



Finishes | Wykończenia:
BI White

Finishes | Wykończenia:
BI White, MS Slate, YB130, AL Aluminium (RAL 9006)

Comfort doesn’t have to be compromised in 
the configuration of many workstations in a small space.  
Our profiled desks with their fine, ergonomic shape will 
certainly help you find the right position. Deep shaped 
work surfaces offer ideal space for your computer screen, 
while the work surface area can be increased by additional, 
complementary units. The noise-absorbent screen panels, 
fitted onto the desks, help to reduce work-related noise 
while dividing space for work in small teams. The system  
is also accessorised with shelves which can be attached  
to the panels, providing additional work space.

Ustawienie wielu stanowisk pracowniczych na niewielkiej 
powierzchni nie musi odbywać się kosztem wygody. 
Wyprofilowane biurka o ergonomicznej linii zdecydowanie 
ułatwiają zajęcie optymalnej pozycji. Szersza strona blatu 
biurka to idealne miejsce na umieszczenie monitora.  
Przestrzeń roboczą można znacznie powiększyć dzięki 
dostawianym kontenerom stacjonarnym. Panele montowane 
do biurek wyciszają miejsce pracy i wspomagają działanie 
w mniejszych zespołach. 
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Aesthetic wiring is one of the most important element  
in the office design. It should be also comfortable and 
practical for employees. Vertical cable conduit is easy  
to assemble and provides harmonious overall look. 
Horizontal cable conduit can be set inside the cabinets. 
Thanks to that, cable connections to the devices allow  
for asthetical look and provide safety. 

Estetycznie wyglądające okablowanie to ważny element 
wnętrza biura. Powinno być jednak komfortowe i praktyczne 
w użyciu dla pracowników. Pionowy kanał kablowy jest 
łatwy w montażu i umożliwia harmonijne prowadzenie kabli. 
Wewnątrz szafek możemy umieścić poziomy kanał kablowy, 
dzięki któremu okablowanie prowadzone do urządzeń 
nadaje estetyczny wygląd, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo.

Wiring Okablowanie

Finishes | Wykończenia:
AE Maple, BZ Grey Basalt, YB130, AL Aluminium (RAL 9006)
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Finishes | Wykończenia:
MP Platinum, ST Satino White

Finishes | Wykończenia:
MP Platinum, ST Satino White

Finishes | Wykończenia:
AL Aluminium (RAL 9006)
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Product range Przegląd oferty

Rectangular legs
| Nogi prostokątne

Vertical wire trunking
| Pionowy kanał kablowy

CPU shelf
| Wieszak na komputer

Desks
The tops of our desks are available in a range of sizes and 
a few basic shapes: rectangular, rounded on both sides 
or on the user’s side and L-shaped for endless freedom 
of configuration. They are made of 25 mm veneered or 
melamine double faced chipboard, class E1. Legs 30 × 70 mm 
are aluminum or graphite powder-coated. There is a 10 mm 
space between the table top and the metal frame created  
by a chromium-plated decorative insert.

Biurka
Blaty biurek występują w wielu rozmiarach i kilku kształtach: 
prostokątnym, zaokrąglonym obustronnie lub od strony 
użytkownika, w kształcie litery L, dzięki czemu umożliwiają 
komponowanie dowolnych konfiguracji. Wykonane są z płyty 
wiórowej fornirowanej lub dwustronnie melaminowanej klasy 
E1 o grubości 25 mm. Nogi o przekroju 30 × 70 mm malowane 
proszkowo w kolorze aluminium lub grafit. Pomiędzy blatem 
a metalową konstrukcją stołu znajduje się 10 mm dystans 
uzyskany dzięki chromowanemu detalowi.

Bases | Podstawy

Desktop shapes | Kształty blatów biurek

Desk accessories | Akcesoria do biurek
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Rectangular
| Prostokątne

Rounded on both sides
| Zaokrąglone obustronnie
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Product range Przegląd oferty

Additional desks
Additional desks extend work surface and offer more space 
for communication. Desk extensions are available for three 
desk types: rectangular desks with 800 mm and 1000 mm 
depth and for L-shaped desks.

Dostawki i łączniki
Dostawki powiększają obszar roboczy biurka i dają 
możliwość lepszego zorganizowania przestrzeni wokół 
biurka. Dostawki dostępne są dla trzech typów biurek: 
prostokątnych o szerokości 800 i 1000 mm oraz biurek 
w kształcie litery L.

Panels | Panele

Modesty panel, melamine or veneer chipboard
| Panel dolny, płytowy

Modesty panel, satin glass
| Panel dolny, szklany
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Product range Przegląd oferty

Cabinets
Available in several versions: cabinets with hinged door, 
hinged glass door, sliding glass door, tambour cabinets, 
800 mm open cabinets, 1600 mm open cabinet backed with 
satin glass, filing cabinets, the combi cabinet, the combi 
wall cabinet and the mobile sideboard. The cabinets’ depth 
is 445 mm. The Combi wall cabinet’s depth is 420 mm. 
The sideboard’s depth is 500 mm. Sideboards are equipped 
with glass screens up to 2 OH. Sliding door, tambour and 
open shelf cabinets with glass backs are made of fine 
chipboard, class E1. Chipboard thickness: 25 mm (carcass), 
12 mm (back), 18 mm (shelves). Other cabinets are made 
of 18 mm chipboard (carcass, backs and fronts), 12 mm 
(cover). The doors of the glass cabinets are made of 
satin glass. The tambour door is made of PVC. All types 
of cabinets have metal frames supporting the body of 
the cabinet with levelling elements. The units with hanging 
file frames are fitted with counterweights ensuring that they 
do not topple over when drawers are open. 

Szafy
Dostępne w kilku typach: szafy z drzwiami płytowymi 
uchylnymi, szklanymi uchylnymi, przesuwnymi szklanymi, 
żaluzjowymi, regały o szerokości 800 mm, regały z plecami 
szklanymi, szafy z szufladami na teczki wiszące, szafka combi, 
szafka wisząca combi, sideboard. Głębokość szaf: 445 mm, 
z wyjątkiem szafki wiszącej Combi: 420 mm i szafki sideboard: 
500 mm. Sideboardy posiadają szklane ekrany do wysokości 
2 OH. Szafy z drzwiami przesuwnymi, żaluzjowymi oraz regał 
z plecami szklanymi wykonane są z płyty wiórowej klasy E1, 
grubości 25 mm (korpus), 12 mm (plecy), 18 mm (półki). 
Pozostałe szafy wykonane są z płyty wiórowej, grubości  
18 mm (korpus, plecy i front), 12 mm (blat górny).  
Drzwi szaf szklanych wykonane są ze szkła satynowanego. 
Żaluzje wykonane są z PCV. Wszystkie typy szaf posiadają 
stelaż metalowy ze stopkami do poziomowania. Szafy 
z szufladami na teczki wiszące posiadają przeciwwagę. 

6 OH 
(2285 mm)

5 OH 
(1895 mm)

4 OH 
(1535 mm)

800
7

3 OH 
(1145 mm)

2 OH 
(815 mm)

1,5 OH 
(720 mm) 800

1

1600
2

800
3

800
4

1600
5

800
6

 1.  Hinged door cabinets
 2.  Tambour cabinets
 3.  Drawer cabinets
 4.  Glass hinged door cabinets
 5.  Glass sliding door cabinets
 6.  Open shelves cabinets
 7.   Wardrobes

 1.  Szafy z drzwiami uchylnymi, płytowymi
 2.  Szafy z drzwiami żaluzjowymi
 3.  Szafy z szufladami
 4.  Szafy z drzwiami uchylnymi, szklanymi
 5.  Szafy z drzwiami przesuwnymi, szklanymi
 6.  Regały
 7.  Szafy ubraniowe

22



6 OH 
(2285 mm)

5 OH 
(1895 mm)

4 OH 
(1535 mm)

800
7

3 OH 
(1145 mm)

2 OH 
(815 mm)

1,5 OH 
(720 mm) 800

1

1600
2

800
3

800
4

1600
5

800
6

3 drawers + glass panel (2 OH)
3 szuflady + panel szklany (2 OH)

1400 × 500 × 645 mm 

Freestanding combi cabinet
Szafka stojąca

1600 × 445 × 550 mm

480 × 480 × 1030 mm

Wall combi cabinet
Szafka wisząca

1600 × 420 × 385 mm

Product range Przegląd oferty

Sideboards

Combi cabinets

Sideboardy

Szafki combi

Auxiliary furniture
Caddy – a mobile, handy piece of furniture made of 18 mm 
veneered or melamine double faced chipboard (class E1).  
It has a lockable vertical tambour shutter.  
Dimensions: width 480 mm, depth 480 mm, height 1030 mm.

Meble uzupełniające
Caddy – mobilna, wielofunkcyjna szafka wykonana 
z 18 mm płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie 
melaminowanej klasy E1. Drzwi – żaluzja pionowa, 
zamykana na zamek. Wymiary: szerokość 480 mm, 
głębokość 480 mm, wysokość 1030 mm.

Caddy
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Mobile pedestals | Kontenery mobilne

430 × 600 × 595 mm

430 × 600 × 720 mm 430 × 800 × 720 mm

Stationary pedestals | Kontenery stacjonarne

Product range Przegląd oferty

Pedestals
Pedestals are available as mobile or fixed. They are made 
of 18 mm veneered or melamine double faced chipboard, 
class E1. The top is made of 12 mm chipboard. Drawers are 
partly extendable. Units with fully extendable drawers are 
fitted with a counterweight. Fixed pedestals are mounted 
on a metal frame with levelling feet.

Kontenery
Kontenery dostępne są w wersji mobilnej i stacjonarnej. 
Wykonane z 18 mm płyty wiórowej fornirowanej  
lub dwustronnie melaminowanej klasy E1. Blat kontenera 
wykonany z 12 mm płyty. Posiadają niepełny wysuw 
szuflad. Kontenery z pełnym wysuwem mają zamontowaną 
przeciwwagę. Kontenery stacjonarne posiadają metalowe 
stelaże ze stopkami do poziomowania.

24



Product range Przegląd oferty

Conference tables
Conference tables suitable for use in meeting venues of 
various sizes. They are made of veneered or melamine 
double faced chipboard (class E1). Legs are powder-coated 
in ALU colour. The 10 mm space between the table top 
and the metal frame of the table is created by a decorative 
insert. 1400 × 800 mm conference tables can be joined using 
linking units.

Stoły konferencyjne
Stoły konferencyjne umożliwiają aranżację zróżnicowanych 
pod względem wielkości miejsc spotkań. Wykonane 
są z płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie 
melaminowanej klasy E1. Nogi malowane proszkowo 
w kolorze aluminium lub grafit. Pomiędzy blatem 
a metalową konstrukcją stołu znajduje się 10 mm dystans. 
Stoły konferencyjne 1400 × 800 mm można zestawiać  
przy pomocy dodatkowych łączników.

140 0 × 800 × 720 mm

3200 × 1200 × 720 mm

1400 × 1400 × 720 mm

3200 × 1200 / 1600 × 720 mm 

2000 × 1000 / 1200 × 720 mm
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800 

80
0

90˚

Ø 800, 1000, 1200 × 720 mm

Linking unit | Łącznik

800 × 800 × 720 mm 800 × 800 × 550 mm

Product range Przegląd oferty

Round/square tables Stoliki okrągłe/kwadratowe
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Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
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Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
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